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PRILOGA
IZIDI GLASOVANJ

Pomen kratic in znakov

+ sprejeto
- zavrnjeno
↓ brezpredmetno
U umaknjeno
PG (..., …, ...) poimensko glasovanje (za, proti, vzdržani)
EG (..., …, ...) elektronsko glasovanje (za, proti, vzdržani)
po delih glasovanje po delih
loč. ločeno glasovanje
p.s. predlog spremembe
SPS sporazumni predlog spremembe
UD ustrezni del
D predlog spremembe, s katerim se predlaga črtanje
= identični predlogi sprememb
§ odstavek
čl. člen
u.i. uvodna izjava
PR predlog resolucije
SPR skupni predlog resolucije
1/20 nizki prag (dvajsetina poslancev)
1/10 srednji prag (desetina poslancev)
1/5 visoki prag (petina poslancev)
TG tajno glasovanje
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1. Zdravila, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s Severno Irsko ter 
na Cipru, Irskem in Malti ***I

Predlog direktive (COM(2021)0997 - C9-0475/2021 - 2021/0431(COD))

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

vse besedilo 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE,
The Left

+

predlog Komisije PG + 547, 0, 4

osnutek zakonodajne 
resolucije

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

2. Zdravila v preskušanju, ki so na voljo v Združenem kraljestvu v zvezi s 
Severno Irsko ter na Cipru, Irskem in Malti ***I

Predlog uredbe (COM(2021)0998 - C9-0476/2021 - 2021/0432(COD))

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

vse besedilo 1 PPE, S&D, ID, 
Verts/ALE, 
The Left

+

predlog Komisije PG + 555, 0, 3

osnutek zakonodajne 
resolucije

2 PPE, S&D,
Verts/ALE,
The Left

+

3. Večje predhodno financiranje iz virov REACT-EU ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0145 - C9-0132/2022 - 2022/0096(COD))

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 549, 1, 8
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4. Skladiščenje plina ***I

Predlog uredbe (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

predmet PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog Komisije PG + 516, 25, 15

5. Zaščita otrok in mladih, ki zaradi vojne v Ukrajini bežijo v EU

Predlogi resolucij: B9-0207/2022, B9-0212/2022, B9-0213/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0207/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 494, 31, 29

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 474, 34, 7

§ 9 § originalno 
besedilo

PG + 522, 30, 3

po § 12 2 Verts/ALE
The Left

PG + 326, 202, 20

§ 20 § originalno 
besedilo

PG + 494, 46, 18

po delih

1/PG + 457, 64, 34

po § 20 1 S&D,
Verts/ALE,
The Left

2/PG + 406, 105, 43

§ 23 § originalno 
besedilo

PG + 500, 38, 20

§ 26 § originalno 
besedilo

PG + 428, 85, 41

§ 31 § originalno 
besedilo

PG + 492, 41, 25

§ 38 § originalno 
besedilo

PG + 504, 48, 6

§ 42 § originalno 
besedilo

PG + 453, 101, 7

§ 43 § originalno 
besedilo

PG + 464, 51, 44
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 44 § originalno 
besedilo

PG + 471, 48, 39

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 509, 3, 47

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0212/2022 ID ↓

B9-0213/2022 ECR ↓

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predlog spremembe 1: skupni predlog resolucije (besedilo v celoti)
The Left predloga sprememb 1, 2: skupni predlog resolucije (besedilo v celoti)

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: § 26
ECR: §§ 1, 8, 9, 20, 23, 26, 31, 38, 42, 43, 44

zahteve za glasovanje po delih
ID:
predlog spremembe 1
1. del: vse besedilo brez besed: „premostili ovire, povezane s strogimi omejitvami v 

tranzitnih državah članicah in državah gostiteljicah beguncev, ter“
2. del: te besede

razno
Nathalie Colin-Oesterlé, Nuno Melo, Moritz Körner in Isabel Wiseler-Lima so prav tako podprli 
predlog resolucije B9-0207/2022.

6. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 24. in 25. marca 2022, aktualno 
dogajanje glede vojne proti Ukrajini ter sankcije EU proti Rusiji ter njihovo 
izvajanje

Predlogi resolucij: B9-0197/2022, B9-0200/2022, B9-0201/2022, B9-0203/2022, B9-0210/2022, 
B9-0211/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0197/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, poslanci)

§ 1 § originalno 
besedilo

PG + 547, 3, 5

§ 2 § originalno 
besedilo

PG + 547, 1, 8

po § 2 31 The Left PG - 142, 381, 36

2 ECR +§ 3

§ originalno 
besedilo

PG ↓
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po delih

1/PG + 489, 37, 27

2/PG + 456, 44, 51

§ 4 § originalno 
besedilo

3 +

§ 5 11 S&D +

14 The Left PG - 197, 327, 30po § 5

15 The Left PG - 83, 442, 31

po delih

1/PG + 535, 7, 15

2/PG + 496, 36, 21

§ 7 § originalno 
besedilo

3/PG + 521, 12, 21

§ 8 § originalno 
besedilo

PG + 545, 2, 5

32 The Left -

po delih

1 +

2/PG + 512, 26, 17

3/PG + 518, 9, 21

4/PG + 494, 35, 22

§ 9

§ originalno 
besedilo

5 +

po § 9 16 The Left PG + 404, 144, 8

po § 10 27 The Left PG - 33, 514, 11

po delih

1 +

po § 13 3 ECR

2/EG + 420, 116, 18

po delih

1 +

§ 14 § originalno 
besedilo

2 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

6=
7=

10=

Verts/ALE
poslanci
Renew

PG + 413, 93, 46

po delih

1/PG ↓

2/PG ↓

3/PG ↓

4/PG ↓

5/PG ↓

6/PG ↓

§ 15

§ originalno 
besedilo

7/PG ↓

9 Verts/ALE -

33 The Left -

po delih

1/PG + 547, 2, 5

§ 16

§ originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

§ 17 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1/PG - 119, 422, 16

po § 17 17 The Left

2/PG ↓

§ 20 22 The Left PG - 200, 314, 41

18 The Left PG - 240, 294, 22

po delih

1/PG + 418, 61, 76

19 The Left

2/PG + 412, 70, 71

po delih

1/PG - 214, 320, 25

po § 20

20 The Left

2/PG - 156, 311, 89
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

21 The Left PG - 124, 395, 38

po delih

1/PG + 504, 49, 5

§ 21 12 S&D

2/PG + 337, 199, 20

4 ECR +

po delih

1/PG - 213, 273, 67

28 The Left

2/PG ↓

po delih

1/PG - 133, 411, 13

po § 21

29 The Left

2/PG ↓

po § 22 23 The Left PG - 209, 250, 101

po § 24 24 The Left PG + 323, 224, 12

§ 25 5 Verts/ALE PG - 258, 275, 22

§ 27 8 Renew +

13 The Left PG - 47, 397, 115

po delih

1/PG - 147, 407, 7

25 The Left

2/PG - 59, 460, 38

po uvodni izjavi F

26 The Left PG - 196, 307, 57

1 ECR +po uvodni izjavi H

30 The Left PG - 224, 305, 31
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

uvodna izjava I § originalno 
besedilo

loč. +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 513, 22, 19

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0197/2022 Verts/ALE ↓

B9-0200/2022 PPE ↓

B9-0201/2022 The Left ↓

B9-0203/2022 Renew ↓

B9-0210/2022 S&D ↓

B9-0211/2022 ECR ↓

zahteve za poimensko glasovanje
PPE: končno glasovanje
ECR: predlogi sprememb 6, 7, 10
The Left: §§ 1, 2; predlogi sprememb 5, 6, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
ID: §§ 1, 3, 8; predlogi sprememb 6, 7, 10

zahteve za ločeno glasovanje
S&D: u.i. I
ID: §§ 4, 7

zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 4
1. del: „ponovno poudarja, da je treba dobavo orožja nadaljevati in povečati, da se bo 

Ukrajina lahko učinkovito branila;“ brez besed „in povečati“
2. del: „in povečati“
3. del: „ponovno izraža svojo podporo vsej obrambni pomoči, ki jo ukrajinskim 

oboroženim silam zagotavljajo države članice posamezno in skupaj prek 
evropskega mirovnega instrumenta; pozdravlja odločitev, da se pomoč Ukrajini 
prek evropskega mirovnega instrumenta poveča za dodatnih 500 milijonov EUR in 
poziva k dodatnemu povečanju konkretnih prispevkov, da bi nujno okrepili 
ukrajinske obrambne zmogljivosti, tako dvostransko kot v okviru evropskega 
mirovnega instrumenta;“

§ 7
1. del: „izraža polno solidarnost z ukrajinskim ljudstvom in njegovimi odločnimi 

prizadevanji, da svojo državo preoblikujejo v demokratično in uspešno evropsko 
državo; se zaveda, da želi Ukrajina sodelovati v evropskem projektu, kot je to 
izrazila s svojo vlogo za članstvo v Evropski uniji, ki jo je podala 28. februarja 
2022;“

2. del: „znova poziva institucije EU, naj si v skladu s členom 49 Pogodbe o Evropski uniji 
in na podlagi zaslug prizadevajo, da se Ukrajini podeli status kandidatke za 
članstvo v EU, kar bo jasen politični znak naše zavezanosti, medtem pa naj si še 
naprej prizadevajo za njeno vključitev v enotni trg EU v skladu s pridružitvenim 
sporazumom;“

3. del: „pozdravlja izjavo iz Versaillesa Evropskega sveta o tem, da je Ukrajina članica 
naše evropske družine;“

§ 9
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1. del: „pozdravlja, da je Svet hitro sprejel sankcije, ter ceni enotnost institucij EU in 
držav članic pri njihovem odzivu na rusko agresijo proti Ukrajini ter visoko raven 
usklajevanja v skupini G7;“

2. del: „poziva vse partnerje, zlasti države kandidatke za članstvo v EU in potencialne 
države kandidatke, naj se priključijo svežnjem sankcij;“

3. del: „pozdravlja novoustanovljeno projektno skupino za ruske elite, posrednike in 
oligarhe, katere cilj je usklajevanje dela EU, skupine G7 in Avstralije v zvezi s 
sankcijami proti ruskim in beloruskim oligarhom; 

4. del: „poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj okrepita svoje stike 
z državami, ki se glede uvedbe sankcij proti Ruski federaciji še niso pridružile EU, 
in v ta namen uporabita vpliv EU in vsa razpoložljiva orodja ter zagotovita 
podporo, kjer je to potrebno; obžaluje, da nekatere države kandidatke za članstvo 
v EU ne soglašajo s sankcijami EU; poziva k oblikovanju jasnega akcijskega načrta 
za tretje države, ki Ruski federaciji omogočajo izogibanje sankcijam;“

5. del „poziva Svet, naj sprejme dodatne stroge sankcije, ki bodo odražale nezmanjšano 
eskalacijo ruske agresije in grozljiva hudodelstva ruskih vojaških sil, pri katerih gre 
nedvomno za vojna hudodelstva;“

PPE:
predlog spremembe 12
1. del: „poziva k vzpostavitvi solidarnostnega mehanizma EU za obravnavanje 

gospodarskih in socialnih posledic ruske vojne proti Ukrajini in naloženih sankcij; 
ugotavlja, da učinkovite sankcije proti Ruski federaciji in milijoni beguncev, ki 
zaradi ruske agresije in invazije bežijo iz Ukrajine, povzročajo neizogibne 
ekonomske in socialne izzive v vsej EU in v njenih državah članicah;“

2. del: „poziva k izravnalnim ukrepom in alternativni dobavi blaga in virov energije, da bi 
zmanjšali te negativne učinke, pa tudi k učinkovitemu ukrepanju proti 
nesprejemljivim špekulacijam, ki jih še povečujejo, tudi na podlagi izkušenj iz 
uspešnih ukrepov, ki jih je EU izvedla v odziv na pandemijo covida-19;“

ID:
§ 14
1. del: vse besedilo brez besed: „med drugim tako, da se ob sodelovanju z enako 

mislečimi mednarodnimi partnerji izključijo vse banke Ruske federacije iz sistema 
SWIFT“

2. del: te besede

§ 16
1. del: „ponovno poudarja pomen diverzifikacije oskrbe z energijo, tehnologij in 

oskrbovalnih poti, poleg dodatnih naložb v energetsko učinkovitost“
2. del: „rešitve za skladiščenje obnovljivih virov energije, plina in elektrike, ter trajnostnih 

dolgoročnih naložb v skladu z evropskim zelenim dogovorom; poudarja pomen 
oskrbe z energijo, ki bi jo zagotavljali trgovinski partnerji EU z obstoječimi in 
prihodnjimi sporazumi o prosti trgovini, s čimer se bo dodatno zmanjšala 
odvisnost EU od Rusije, zlasti od surovin; poziva tudi, naj se na ravni EU oblikujejo 
skupne strateške energetske rezerve in mehanizmi za nakup energije, da bi 
povečali energetsko varnost in hkrati zmanjšali odvisnost od zunanjih virov 
energije in nestanovitnost cen; poziva k začetku vzpostavitve plinske unije, ki bi 
temeljila na skupnih nabavah plina držav članic;“
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§ 17
1. del: „poziva države članice, naj prekinejo sodelovanje z ruskimi podjetji pri obstoječih 

in novih jedrskih projektih, tudi na Finskem, Madžarskem in v Bolgariji, kjer lahko 
ruske strokovnjake nadomestijo zahodni, ter naj postopno opustijo uporabo 
storitev družbe Rosatom; poziva k prekinitvi znanstvenega sodelovanja z ruskimi 
energetskimi podjetji, kot je družba Rosatom, in drugimi ustreznimi ruskimi 
znanstvenimi subjekti;“

2. del: „zahteva, da morajo biti sankcije proti Belorusiji podobne tistim, ki so bile uvedene 
proti Rusiji, da bi odpravili morebitne vrzeli, ki bi Putinu omogočile, da za 
izogibanje sankcijam izkoristi pomoč Lukašenka;“

Verts/ALE:
predlog spremembe 3
1. del: „opozarja, da davčni prihodki največjih ruskih tujih podjetij predstavljajo znaten 

del ruskega proračuna in so ocenjeni na tretjino vojaških izdatkov; v zvezi s tem 
pozdravlja odločitev številnih zahodnih podjetij, da zavrnejo poslovanje v Rusiji ali 
dobavo svojih proizvodov in storitev v to državo; poziva zasebna podjetja, naj 
umaknejo svoje naložbe, preselijo proizvodne obrate iz Rusije in prekinejo 
veljavne pogodbe; “

2. del: „poziva velika podjetja IT, naj znatno ali popolnoma omejijo dostop uporabnikov v 
Rusiji do svojih proizvodov, storitev in operacijskih sistemov;“

predlog spremembe 17
1. del: vse besedilo brez besed: „takojšnjo zamrznitev cen naravnega plina, nafte in 

elektrike na evropski ravni,“
2. del: te besede

predlog spremembe 19
1. del: „poziva EU, naj čim prej poveča finančno preglednost, v pogajanjih o 

zakonodajnem svežnju za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma 
odpravi vse vrzeli, s katerimi se skriva dejansko lastništvo, ter zagotovi, da bo 
denar, ki ga hranijo ruski oligarhi v Uniji, zaplenjen;“

2. del: „v zvezi s tem poziva, naj se vse finančne institucije v tretjih državah, ki se 
ukvarjajo s pranjem denarja ali ga omogočajo, uvrstijo na črni seznam;“

predlog spremembe 20
1. del: „poziva k oblikovanju globalnega finančnega registra z informacijami o 

premoženju, nepremičninah, finančnih sredstvih in končnem lastniku sredstev;“
2. del: „od evropskih davčnih oaz zahteva, naj v celoti sodelujejo pri oblikovanju tega 

registra, EU pa poziva, naj davčnim oazam EU, ki pri tem ne bi želele sodelovati, 
naloži sankcije;“

predlog spremembe 25
1. del: „ker ima Rusija največjo neenakost v porazdelitvi bogastva v Evropi, pri čemer 

ima najbogatejših 10 % ruskih prebivalcev v lasti približno 74 % celotnega 
premoženja gospodinjstev; ker je velik del premoženja v davčnih oazah;“

2. del: „ker so sankcije proti Rusiji usmerjene ne le proti tistim, ki so odgovorni za vojno, 
ampak bodo verjetno nesorazmerno prizadele ruske varčevalce, zaposlene in 
upokojence ter privedle do nižjega življenjskega standarda in ekonomskih težav za 
splošno rusko prebivalstvo;“

predlog spremembe 28
1. del: „opozarja, da so bili številni ljudje v Evropi že pred vojno v Ukrajini v negotovem in 

ranljivem položaju, in opozarja, da bo za te člane družbe postal nevzdržen zaradi 
inflacije, povezane z vojno in sankcijami, zlasti zaradi naraščajočih cen hrane in 
energije; poziva države članice EU, naj prizadetim prebivalcem zagotovijo 
ustrezno finančno podporo za boj proti energetski revščini (plin, nafta in elektrika), 
pomanjkanju hrane in naraščajočim cenam stanovanj;“

2. del: „poziva države članice, naj te ukrepe financirajo z ambiciozno obdavčitvijo 
nepričakovanih dobičkov, ki jih imajo energetska podjetja;“

predlog spremembe 29
1. del: vse besedilo brez besede: „popolno“
2. del: ta beseda
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ECR, The Left, ID:
§ 15
1. del: „poziva k čimprejšnjem popolnem embargu na uvoz ruske nafte, premoga, 

jedrskega goriva in plina, k popolni opustitvi Severnega toka 1 in 2 ter k 
predstavitvi načrta za kratkoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe EU z 
energijo;“ brez besed „čimprejšnjem“, „popolnem embargu na uvoz ruske nafte, 
premoga, jedrskega goriva in plina“, „k popolni opustitvi Severnega toka 1 in 2“

2. del: „popolnem embargu na uvoz ruske nafte, premoga, jedrskega goriva in plina“
3. del: „čimprejšnjem“
4. del: „k popolni opustitvi Severnega toka 1 in 2“ brez besed „1 in“
5. del „1 in“
6. del „poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj 

pripravijo izčrpen akcijski načrt za EU v zvezi z nadaljnjimi sankcijami in jasno 
sporočijo, kje je začrtana meja in kateri posamezni ukrepi so potrebni za odpravo 
sankcij, če bo Rusija sprejela ukrepe za ponovno vzpostavitev neodvisnosti, 
suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine znotraj njenih mednarodno 
priznanih meja in bo vse svoje sile umaknila z ukrajinskega ozemlja;“ brez besed 
„pripravijo izčrpen akcijski načrt za EU v zvezi z nadaljnjimi sankcijami in“

7. del „pripravijo izčrpen akcijski načrt za EU v zvezi z nadaljnjimi sankcijami in“

7. Schengenski ocenjevalni mehanizem *

Poročilo: Sara Skyttedal (A9-0054/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlogi sprememb 
pristojnega odbora – 
glasovanje po sklopih

1-21, 
23-32, 
35-44, 
46-77, 
79-85

odbor +

Člen 1, § 2, točka b a 89 ID PG - 101, 428, 12

92 ECR PG - 102, 445, 8

22 odbor +

člen 1, § 3

90 ID PG ↓

člen 3, § 2 93 ECR PG - 97, 457, 5

člen 4, § 2, uvodni del 94 ECR PG - 88, 460, 5

Člen 1, § 2, točka a a 91 ID PG - 106, 443, 4

95D ECR PG - 91, 461, 5člen 4, § 2, točka b

33 odbor +

člen 4, alinea 2, točka 
c

96D ECR PG - 93, 450, 11

člen 4, § 2, točka c 34 odbor +

97 ECR PG - 95, 451, 5Člen 12, § 1, alinea 2

45 odbor +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Člen 16, § 1, alinea 1 98 ECR PG - 96, 452, 7

86 The Left PG - 103, 443, 3člen 23, § 7, alinea 1

78 odbor +

87 ID PG - 89, 448, 14po uvodni izjavi 1

88 ID PG - 98, 449, 5

predlog Komisije PG + 427, 102, 24

zahteve za poimensko glasovanje
ID: predlogi sprememb 87 – 89
ECR: predlogi sprememb 86 – 98

8. Stanje človekovih pravic v Severni Koreji, vključno s preganjanjem verskih 
manjšin

Predlogi resolucij: B9-0183/2022, B9-0184/2022, B9-0193/2022, B9-0194/2022, B9-0195/2022, 
B9-0196/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije  RC-B9-0183/2022 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, 
poslanci)

po delih

1 +

2 +

§ 9 § originalno 
besedilo

3 +

po delih

1 +

§ 15 § originalno 
besedilo

2 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0183/2022 The Left ↓

B9-0184/2022 Verts/ALE ↓

B9-0193/2022 Renew ↓

B9-0194/2022 S&D ↓

B9-0195/2022 PPE ↓

B9-0196/2022 ECR ↓

zahteve za glasovanje po delih
The Left:
§ 9
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva vse članice OZN, naj sprejmejo ukrepe za 

dosledno izvajanje veljavnih sankcij varnostnega sveta OZN;“ ter „vztraja, da 
mora Svet v okviru globalnega režima sankcij EU na področju človekovih pravic 
sprejeti stroge dodatne sankcije v zvezi s človekovimi pravicami, ki bodo 
usmerjene proti posameznikom, odgovornim za te kršitve;“

2. del: „poziva vse članice OZN, naj sprejmejo ukrepe za dosledno izvajanje veljavnih 
sankcij varnostnega sveta OZN;“

3. del: „vztraja, da mora Svet v okviru globalnega režima sankcij EU na področju 
človekovih pravic sprejeti stroge dodatne sankcije v zvezi s človekovimi pravicami, 
ki bodo usmerjene proti posameznikom, odgovornim za te kršitve;“

§ 15
1. del: „pozdravlja režim sankcij EU in njeno izraženo pripravljenost, da podpre vsak 

smiseln diplomatski proces; spodbuja EU in države članice, naj razvijejo strategijo, 
ki bo dopolnjevala režim sankcij EU, v skladu z globalno strategijo EU “

2. del: „in ob upoštevanju ponovne vzpostavitve političnega dialoga s Severno Korejo, ko 
bo pravi čas za to, da bi pobude na področjih človekovih pravic, denuklearizacije 
in miru vključili v sodelovanje s to državo;“

razno
Esther de Lange je prav tako podprla predlog resolucije B9-0195/2022.
Andrey Kovatchev je prav tako podprl skupni predlog resolucije RC-B9-0183/2022.

9. Stanje na področju pravne države in človekovih pravic v Republiki 
Gvatemali

Predlogi resolucij: B9-0179/2022, B9-0180/2022, B9-0182/2022, B9-0187/2022, B9-0190/2022, 
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B9-0191/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0179/2022 PPE EG - 190, 309, 46

B9-0180/2022 The Left -

Skupni predlog resolucije RC-B9-0182/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, poslanci)

1 The Left -po § 8

2 The Left -

po § 12 3 The Left -

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0182/2022 Verts/ALE ↓

B9-0187/2022 Renew ↓

B9-0190/2022 S&D ↓

B9-0191/2022 ECR ↓

razno
Andrey Kovatchev je prav tako podprl skupni predlog resolucije RC-B9-0182/2022.

10. Vse večja represija v Rusiji in primer Alekseja Navalnega

Predlogi resolucij: B9-0181/2022, B9-0185/2022, B9-0186/2022, B9-0188/2022, B9-0192/2022, 
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B9-0214/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0181/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

§ 1 3 The Left -

po § 5 § originalno 
besedilo

+ spremenjeno z 
ustnim predlogom 

spremembe

§ 7 § originalno 
besedilo

+

po delih

1 +

§ 8 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1/PG + 524, 4, 5

§ 10 § originalno 
besedilo

2/PG + 422, 80, 27

§ 14 § originalno 
besedilo

+

§ 15 § originalno 
besedilo

PG + 497, 11, 24

1 The Left -§ 18

8 ECR -

§ 19 4 The Left EG - 239, 279, 16

5 The Left -§ 20

9 ECR -

§ 23 § originalno 
besedilo

PG + 347, 152, 24

§ 24 § originalno 
besedilo

PG + 357, 107, 56

po delih

1/PG + 265, 237, 25

7 ECR

2/PG - 76, 426, 24

po delih

§ 26

§ originalno 
besedilo

1 ↓
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

2 ↓

po uvodni izjavi A 6 ECR PG - 249, 269, 8

uvodna izjava D 2 The Left -

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0181/2022 The Left ↓

B9-0185/2022 Verts/ALE ↓

B9-0186/2022 Renew ↓

B9-0188/2022 S&D ↓

B9-0192/2022 ECR ↓

B9-0214/2022 PPE ↓

zahteve za poimensko glasovanje
ECR: predloga sprememb 6, 7
The Left: §§ 15, 23, 24

zahteve za ločeno glasovanje
The Left: §§ 7, 14

zahteve za glasovanje po delih
Verts/ALE:
predlog spremembe 7
1. del: vse besedilo brez besed: „poziva države članice, naj zaprejo in prepovejo 

institucije, ki so povezane z državo, kot so mreža ruskih znanstvenih in kulturnih 
centrov ali organizacije in združenja ruske diaspore, ki delujejo pod okriljem in 
vodstvom ruskih diplomatskih misij in spodbujajo rusko propagando ter širijo 
dezinformacije;“

2. del: te besede

ECR:
§ 10
1. del: vse besedilo brez besed: „aktivistov za spolno in reproduktivno zdravje in pravice“
2. del: te besede

The Left:
§ 8
1. del: vse besedilo brez besed: „sovjetskega režima in“
2. del: te besede

§ 26
1. del: vse besedilo brez besed: „kritične glasove v“
2. del: te besede
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razno
Andrey Kovatchev je prav tako podprl skupni predlog resolucije RC-B9-0181/2022.
Petras Auštrevičius je podal naslednji ustni predlog spremembe, ki uvaja nov odstavek po 
odstavku 5:
„obsoja vlogo moskovskega patriarha Kirila, predstojnika ruske pravoslavne cerkve, pri 
zagotavljanju teološke krinke za rusko vojaško agresijo v Ukrajini; ceni pogum 300 duhovnikov 
ruske pravoslavne cerkve, ki so podpisali pismo, v katerem obsojajo nasilje, obžalujejo težko 
preizkušnjo ukrajinskega ljudstva in pozivajo h končanju vojne;“

11. Pravica do popravila

Predlog resolucije: B9-0175/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Predlog resolucije B9-0175/2022
(odbor IMCO)

po delih

1 +

§ 2 § originalno 
besedilo

2 +

po § 3 1 ECR PG - 232, 265, 26

po delih

1 +

§ 11 § originalno 
besedilo

2 +

po delih

1 +

2 +

§ 17 § originalno 
besedilo

3 +

§ 20 2 ECR PG - 210, 289, 23

po delih

1 +

uvodna izjava A § originalno 
besedilo

2 +

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 509, 3, 13

zahteve za poimensko glasovanje
S&D: predloga sprememb 1, 2: predlog resolucije (besedilo v celoti)
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zahteve za glasovanje po delih
ID:
§ 2
1. del: „poudarja, da mora biti pobuda o pravici do popravila sorazmerna in stroškovno 

učinkovita, temeljiti mora na dokazih ter zagotoviti, da bodo načela trajnostnosti, 
varstva potrošnikov in visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva 
uravnotežena, da bodo lahko vsi deležniki izkoristili priložnosti,“

2. del: „povezane z zelenim prehodom;“

§ 11
1. del: „meni, da je boljše obveščanje potrošnikov o popravljivosti izdelkov ključno, da bi 

se jim omogočila dejavnejša vloga v krožnem gospodarstvu; meni, da bi se bolje 
obveščeni potrošniki lahko bolj ozaveščeno odločali o nakupu, kar bi lahko trg 
usmerilo k bolj popravljivim izdelkom; zato pozdravlja napovedano pobudo 
Komisije za krepitev vloge potrošnikov“

2. del: „pri zelenem prehodu;“

§ 17
1. del: „poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog za spodbujanje uporabe zelenih 

javnih naročil;“
2. del: „meni, da bi morali biti izdelki, ki so ponovno uporabljeni, popravljeni, predelani 

oziroma obnovljeni, ter drugi izdelki in rešitve, ki so gospodarni z energijo in viri 
ter ki imajo v svoji življenjski dobi čim manjši okoljski vpliv, v skladu s cilji 
evropskega zelenega dogovora privzeta izbira v vseh javnih naročilih, če pa ne bi 
bili prednostna izbira, bi se moralo uporabiti načelo „upoštevaj ali pojasni“;“ brez 
besed „v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora“

3. del: „v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora,“

uvodna izjava A
1. del: vse besedilo brez besed: „agende za“ ter „v okviru evropskega zelenega 

dogovora“
2. del: te besede

12. Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 
2023

Poročilo: Niclas Herbst (A9-0087/2022)

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 2 2 ID -

po § 2 3 ID PG - 81, 395, 35

§ 13 4 ID PG - 76, 407, 32

po § 13 5 ID -

§ 16 6 ID -

po delih

1 +

§ 28 § originalno 
besedilo

2 +
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

po § 30 1 The Left EG - 144, 268, 96

predlog resolucije (vse besedilo) PG + 337, 119, 38

zahteve za poimensko glasovanje
ID: predloga sprememb

zahteve za glasovanje po delih
Renew, PPE:
§ 28
1. del: „opozarja, da je večina poslancev naklonjena enemu samemu sedežu;“
2. del: „opozarja, da je treba poiskati rešitve za optimizacijo parlamentarnega dela, 

finančnih stroškov in ogljičnega odtisa; opominja, da naj bi imel Evropski 
parlament po Pogodbi o Evropski uniji sedež v Strasbourgu; ugotavlja, da bi stalne 
spremembe zahtevale spremembo Pogodbe;“

13. Razmere v Afganistanu, zlasti stanje na področju pravic žensk

Predlogi resolucij: B9-0198/2022, B9-0199/2022, B9-0202/2022, B9-0204/2022, B9-0205/2022, 
B9-0206/2022

predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

Skupni predlog resolucije RC-B9-0198/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, poslanci)

po delih

1/PG + 488, 1, 2

§ 7 § originalno 
besedilo

2/PG + 390, 50, 46

po delih

1/PG + 375, 99, 22

§ 13 § originalno 
besedilo

2/PG + 274, 200, 20

po § 13 6 The Left -

§ 15 § originalno 
besedilo

PG + 374, 45, 75

§ 16 7 ECR -

po § 16 8 ECR -

§ 17 2 ID PG - 175, 302, 11

po delih

1 +

§ 20 § originalno 
besedilo

2/PG + 258, 221, 10
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predmet št. p.s. predlagatelj PG, itd. glasovanje PG/EG – pripombe

§ 23 § originalno 
besedilo

PG + 452, 8, 32

uvodna izjava J 3 The Left -

po uvodni izjavi K 4 The Left -

po uvodni izjavi P 5 The Left PG - 31, 455, 8

uvodna izjava Q § originalno 
besedilo

PG + 483, 4, 5

po uvodni izjavi S 1 ID PG - 70, 385, 31

predlog resolucije (vse besedilo) +

predlogi resolucij političnih skupin

B9-0198/2022 The Left ↓

B9-0199/2022 PPE ↓

B9-0202/2022 Verts/ALE ↓

B9-0204/2022 Renew ↓

B9-0205/2022 S&D ↓

B9-0206/2022 ECR ↓

zahteve za poimensko glasovanje
The Left: predlog spremembe 5, §§ 13, 23, uvodna izjava Q
ID: predloga sprememb 1, 2, § 15

zahteve za ločeno glasovanje
PPE: §§ 7, 13
ECR: §§ 13, 15

zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 7
1. del: vse besedilo brez besed: „reproduktivno zdravstveno varstvo“
2. del: te besede

ID:
§ 13
1. del: „poziva EU in njene države članice, naj podprejo in zaščitijo vse, ki bežijo iz 

Afganistana; znova poudarja, da je treba zagotoviti status afganistanskih pravnic, 
vodij civilne družbe, umetnikov, športnikov in drugih ranljivih oseb, zlasti tistih, 
katerih življenja so ogrožena, kot so osebe LGBTQI+;“

2. del: „znova poziva k posebnemu vizumskemu programu, izboljšanim programom za 
ponovno naselitev ter učinkoviti in zajamčeni zaščiti afganistanskih beguncev;“

PPE, ID:
§ 20
1. del: vse besedilo brez besed: „odmrznitvi afganistanskih sredstev in“
2. del: te besede


